


2. นายเฉลิมพล สุภา ตำ แหนง ครู 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดรับ

รางวัลชนะเลิศการประกวดขับรองเพลง

กลอมลูก 4 ภาค ประเภทประชาชนทั่วไป  

รับ-ประทานรางวัล จากพระเจาวรวงศเธอ

พระองคเจาโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดา

มาตุ  เนื่องในงาน “มหิดล-วันแม” ประจําป 

พ.ศ.2555

เกียรติคุณเกียรติคุณ
และและความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจในเวทีระดับชาติในเวทีระดับชาติ

1. นางออยทิพย  ทองดี  ตำ แหนง ครูชำ นาญการพิเศษ
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ไดรับรางวัล

  รางวัล “บุคคลผูมีผลงานดีเดน  รางวัลมูลนิธิสมาน – คุณหญิงเบญจา  แสงมลิ  สาขา

ครูสังคมศึกษา ประจําป 2555” รับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาดุสิดาลัย  

สวนจิตรลดา

  รางวัล “ครูผูสอนดีเดน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ประจําป 2555” จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

  รางวัลชนะเลิศการประกวดคุณครูตนคิด ผลิตแผนการเรียนการสอน กลุมสาระการ

เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประจําป 2555”  ของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ  จาก

ฐานชีวภาพ (องคกรมหาชน  วันที่ 19 ตุลาคม 2555)

3. นางพจมาน  เดชะ  ตำ แหนง ครูชำ นาญการพิเศษ  และ นางวิมล  นาวะระ  
ตำ แหนง ครูชำ นาญการพิเศษ  ไดรับโลเกียรติคุณ “ครูดีไมมีอบายมุข ประจําป 2556” 

(ประเภท ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ประเด็นการแกไข

ปญหา เหลา บุหรี่)

4. เด็กหญิงปานธิดา ปดชัยสุ นักเรียนชั้น

ม.3/7 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดบท

รอยกรองเพื่อการบริจาคดวงตามหากุศล  5 สิงหาคม 

2555  ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  สภากาชาดไทย  

กรุงเทพมหานคร 

5. นายธราพงษ ลุละวัน นักเรียนชั้น ม.6/1 

ไดรับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 4 การประกวดเลา

นิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.4 - 6 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับประเทศ ครั้งที่ 62  ปการศึกษา 2555 

ณ เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี    

6. โลประกาศเกียรติคุณนักเรียนที่ไมยุงเกี่ยวกับเหลา บุหรี่ สิ่งเสพติดทั้งปวง 

และเปนแกนนําในการทําโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ  เยาวชนไทย  ทําดี ถวายในหลวง 

เพื่อแกไขปญหาเหลา บุหรี่ สิ่งเสพติด  ซึ่งเปนแบบประโยชนตอสังคม จากเครือขายองคกรงดเหลาและสพฐ. ไดแก  

1. นายอังณุกุล  ธนะสาร   2. นางสาวขวัญชนก  แสนเกียง   3. นายโกวิท  นิลาวรรณ   4. นายนิติการณ  คําชัยลึก  
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 ปการศึกษา 2555 น้ี ถือเปนปมงคลสําหรับโรงเรียนพราว
วิทยาคม ท่ีมีโอกาสรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เม่ือคร้ังเสด็จเย่ียมโรงเรียน ตชด. เจาพอหลวงอุปถัมภ2  
บานแมละงอง  อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม  ในวันท่ี 23 มกราคม 
2556  นําความปลาบปล้ืมยินดีแกคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพราว
วิทยาคมทุกคน 
 วารสารพราว ฉบับน้ี เปนการเผยแพร ประชาสัมพันธ ผล
การดําเนินการจัดการศึกษาใหผูปกครอง  นักเรียน และบุคลากรทุกคน
ไดรับทราบ  ขอแสดงความยินดีกับนายนิคม  สินธุพงษ  ผูอํานวยการ
โรงเรียนพราววิทยาคม ท่ีไดรับเล่ือนวิทยฐานะผูอํานวยการเช่ียวชาญ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูมีผลงานดีเดนท่ีประสบผลสําเร็จเปนท่ีประจักษ ตามมติของ ก.ค.ศ.  
รวมถึงคณะครูท่ีไดรับเล่ือนวิทยฐานะ และไดรับรางวัลตางๆ  ตลอด
จนรวมช่ืนชมกับผลงานนักเรียนท่ีสรางช่ือเสียงและรับรางวัลจากการ
แขงขันทักษะวิชาการในระดับตางๆ  อันเปนผลจากการบริหารงาน
แบบ Smart School Model ของโรงเรียนพราววิทยาคม นอกจากน้ี
เน้ือหาท่ีคณะครูหลายๆ ทานไดคัดสรรมาบรรจุไวในเลมยังนาติดตาม 
มีสาระท่ีเปนประโยชนแกผูอานทุกทาน
 ขอบคุณ บุคลากรทุกฝาย ท่ีอนุเคราะหขอมูลแกงาน
ประชาสัมพันธ จนทําใหวารสารฉบับน้ีเสร็จสมบูรณดวยดี และขอบใจ
นักเรียนทุกคนท่ีใหความรวมมือเขารวมกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ดวยดีเสมอมา

กองบรรณาธิการ
กุมภาพันธ 2556

ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃá¶Å§
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             ÊÒÃºÑÞ
จากใจผูอํานวยการ
แนะนําบุคลากรใหม 
คือเพชรเพริศพริ้ม คือแมพิมพแหงพราววิทยาคม
ปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี...ดวยวิถีคุณธรรม
งานแนะแนว 
กาวแรกที่ภูมิใจ...สูกาวใหมที่งดงาม
กลุมสาระฯ ภาษาไทย
กลุมสาระฯ สังคมศึกษาฯ/แผนการเรียนพาณิชยกรรม
เตรียมพรอมสูอาเซียน
กลุมสาระฯ ภาษาตางประเทศ
สมเด็จพระเทพฯ  เทพจากฟา  มาเยี่ยมยล
กีฬาสี – กรีฑาสี 
กลุมสาระฯ คณิตศาสตร
กลุมสาระฯ วิทยาศาสตร
กลุมสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร
เรื่องเลาจากเซี่ยเหมิน
กลุมสาระฯ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
โครงการ “คุณธรรม นําชีวิต”
แผนการเรียนธุรกิจ และธนาคารโรงเรียน
แผนการเรียนอุตสาหกรรม
ชื่นชมผลงาน...เปดบานพราววิทยาคม
สัมพันธชุมชน

นางออยทิพย  ทองดี  นางทิวาพร  เตชะรุจิพร 
นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร นายณรงคชัย  วรรณมณี 
นางสาวนพวรรณ  กมลปรีดากุล นางสาวสุภาลักษณ  พรหมรังษีกุล 
นายจรรยา  สุดาจันทร  นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน 
นายพงษศักดิ์  ลาออต  นางสาวสันทนี  บุญทา  
นางดาราภรณ  ศรีวิชัย นายเฉลิมพล  สุภา

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´·Ó   :

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·Õ่»ÃÖ¡ÉÒ :

à Œ̈Ò¢Í§ :
โรงเรียนพราววิทยาคม  ตําบลเขื่อนผาก  
อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม 50190
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
http://www.pwks.ac.th
โทรศัพท  053-475303
โทรสาร 053-889645

นายนิคม  สินธุพงษ  ผูอํานวยการโรงเรียน
นายสนั่น  นามวงศพรหม รองผูอํานวยการโรงเรียน
นางญาณิศา  คําภิระ  รองผูอํานวยการโรงเรียน
นายมานพ  วรรณศรี  รองผูอํานวยการโรงเรียน
นางพจมาน  เดชะ  หัวหนาฝายบริหารทั่วไป
นายสมบูรณ  พูนเสงี่ยมศิลป หัวหนาฝายนโยบายและแผนงาน
นายศักดิ์ดา  กาชัย  หัวหนาฝายวิชาการ
นางออยทิพย  ทองดี  หัวหนาฝายวิจัยและพัฒนา
นางอรุณี  ปญญาฟู  หัวหนาฝายงบประมาณ

เกียรติคุณ
และความภาคภูมิใจในเวทีระดับชาติ 2
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7
8
9
10
11
12
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23
24
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 โรงเรียนพราววิทยาคม...จึงมิใชเพียงโรงเรียนประจําอําเภอ 

ที่ตั้งอยูในถิ่นกันดารหางไกลเทานั้น  หากแตยังสถิตอยูในความทรง

จําและประทับอยูในสายพระเนตรของเชื้อพระวงศอันสูงสง ซึ่งใน

การเสด็จเยือนดังกลาวนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรม

ราชกุมารีฯ ทรงมีพระราชปฏิสันถารสอบถามรายละเอียดการพัฒนา

โรงเรียนจากผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคมดวยความสนพระทัย

เปนอยางยิ่ง โดยใหขอคดิแกผูอํานวยการความหนึ่งวา “...ขอใหใช
ทุกอยางอยางคุมคาและรักษาอยางดี...”
 ตลอดปการศึกษา 2555 ที่ผานมา โรงเรียนพราววิทยาคม ได

อบรม ปลูกฝง ปลุกฝน และพร ําเพียรบมเพาะลูกหลานคนเมืองพราว

ใหเติบโต เติบตน จนเติบกลา กาวสูโลกกวางไดอยางสงางามและภาค

ภูมิ  หลากกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนไดลงมือ

ปฏิบัติดวยตนเองจนเกิดทักษะการเรียนรูนําสูการเปลี่ยนแปลง หลาย

เรื่องราวที่ดําเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาองคกรให

จากใจ
ผูอำ นวยการโรงเรียนพราววิทยาคม นายนิคม  สินธุพงษ

ผูอำ นวยการโรงเรียนพราววิทยาคม

นับเปนบุญพิสุทธิ์และมงคลพิเศษย่ิง ของนักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนพราววิทยาคม ตลอดจนพสก
นิกรชาวอำ เภอพราวที่ไดมีโอกาสชื่นชมพระบารมีและรวมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีณ ลาน
จอดเฮลิคอปเตอรพระท่ีนั่ง สนามฟุตบอลโรงเรียนพราววิทยาคม  ในการเสด็จเพ่ือทรงปฏิบัติภารกิจท่ีโรงเรียนตำ รวจตระเวน
ชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 2 หมูบานแมละงอง อำ เภอพราว  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ยังความปลาบปล้ืมและ
ซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณอยางสุดประมาณมิได  

ขับเคลื่อนรองรับการเปลี่ยนไปของสังคมโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งการ

เตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 เหลานี้ลวนแตเปนการ

สรางรากฐานของชีวิตใหแกบุตรหลานของทานผูปกครองใหมั่นคง 

สรางภูมิคุมกันทางจิตวิญญาณไมใหขาดพรอง และสรางโอกาสแกกับ

ชีวิตใหเปนพลเมืองอาเซียนที่สมบูรณเพื่อพรอมรับกับการแขงขันกับ

สังคมเพื่อนบานตอไป

 แมวันนี้วันเวลาจะเคลื่อนผานมาจนครบขวบปที่ 41 แลว 

โรงเรียนพราววิทยาคม จะยังคงมุงมั่น สรางสรรค  พัฒนาบุตรหลาน

ของทาน  และเปนองคกรที่จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพเพื่อสรางคน

ใหมีความรูคูคุณธรรม 

 ขอขอบคุณทานผูปกครอง  นักเรียน  ผูนําชุมชน  และผูนํา

องคการปกครองสวนทองถิ่นที่รวมกันสงเสริม  สนับสนุนการจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนพราววิทยาคมเปนอยางดี

(นายนิคม  สินธุพงษ)

ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม
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สูรมรั้ว มวงมวง-ขาว พราววิทยาคม

นางดาราภรณ  ศรีวิชัย  
ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.ภาษาไทย)

สถาบันราชภัฏเชียงใหม

นางปุญชรัศมิ์  พันธุวัฒน  
ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. ฟสิกส)  

สถาบันราชภัฏเชียงใหม

Yang Mi  
BTCFL Xian Internation

Studies Univercity

นางจารุวรรณ  ศริจันทร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศษ.บ. 

คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายปยะพงษ  ตาใจ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ. 

อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

นางสาวนีรนุช  ชมชื่น
ปวส.การบัญชี  โรงเรียนเทคโนโลยี

หมูบานครู  (เจาหนาที่ธุรการ)

นางสาวสิทธิพร  วงคม่ัน
ครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ. คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นายศราวุฒิ  ธิวรรณ
ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นางสาวพรรณี  วูซือ
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  
สาขาวิชาภาษาจีน  คณะครุศาสตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

นายวินัย  สาธร
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ภาคพายัพ  เชียงใหม

นายอุทัย  เวียงงาม
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

ภาคพายัพ  เชียงใหม

นางบุปผา  ธนะชัยขันธ
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ. ชีววิทยา) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายพงษศักดิ์  ลาออต
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม. วิทยาศาสตร

ศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

นายบัญชา  กาคำ 
นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู
สาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหกรรม  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

ภาคพายัพ  เชียงใหม 
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รางวัล “หนึ่งแสนครูดี” ประจำ ป 2555  จากสำ นักงานเลขาธิการคุรุสภา
 1. นายสนั่น  นามวงศพรหม  2. นางอรุณี  ปญญาฟู   3. นายสมบูรณ  พูนเสงี่ยมศิลป
 4. นางวิมล  นาวะระ  5. นายศักดิ์ดา  กาชัย   6. นางสาวศนิชา  เลิศการ
 7. นางสอางศรี  มณียะ  8. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป   9. นายปรีชา  พูลทาจักร 
 10. นางจําลอง  วารุกา  11. นางสมจิตร  โสวะ   12. นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน
 13. นายเฉลิมพล  สุภา  14. นางเศรษฐิณี  กุลสุทธิเสถียร  15. นางอรวรรณ  คงบรรทัด 
 16. นางวิไลวรรณ  ปวคํา  17. นางจรัสศรี  ตันอุด   18. นางเฟองฝน  บุญทวี
 19. นายธีรวัฒน  บุญทวี  20. นางสาวธราเนาว  สัตยพานิช   21. นางจารุวรรณ  ศริจันทร 

รางวัล “คุรุคุณธรรม ประจำ ป 2555” จากสำ นักงานเลขาธิการคุรุสภา
1. นางอรุณี  ปญญาฟู  

รางวัล “ตนแบบคนดีศรีเชียงใหม ประจำ ป 2555” 
จากสำ นักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม

1. นางสาวศนิชา  เลิศการ      2. นายทวี  ทัดแพ         3. นางสาวจินตนา  โพธิ์งาม      4. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันทน        

รางวัล “ครูผูมีคุณธรรม จริยธรรมดีเดน” 
ของสำ นักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการครูจังหวัดเชียงใหม (สกสค.)

 1. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป        2. นางสาวศณิชา เลิศการ 3. นางสาวธราเนาว สัตยพานิช    
            4. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันท             5. นายเฉลิมพล  สุภา

 รางวัล “ครูสอนดี ประจำ ป 2555” 
จากสำ นักงานคณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน (สสค.)

     1. นางรุงทิวา  กาชัย        2. นางวิมล  นาวะระ 

รางวัล  เพชรลานนา ̉34  ประจำ ป 2555
ครูที่ไดรับเกียรติบัตรพรอมเข็มเชิดชูเกียรติ

 1. นางพิจิตรา  สิทธิวงค  2. นางสาวเสาวลักษณ  ดอนไพรอน  3. นางเฟองฝน  บุญทวี 
 4. นางจําลอง  วารุกา  5. นางสอางศรี  มณียะ   6. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันท

ครูที่ไดรับเกียรติบัตร
 1. นายศักดิ์ดา  กาชัย      2. นายเฉลิมพล  สุภา      3. นางสาวศนิชา  เลิศการ  4. นางรุงทิวา  กาชัย
 5. นางอรุณี  ปญญาฟู      6. นางพจมาน  เดชะ      7. นางอรวรรณ  คงบรรทัด 8. นางประภาสร  อุลัย
 9. นางสุทธิพร  พูนเสงี่ยมศิลป      10. นางวิมล  นาวะระ

“คือเพชรเพริศพริ้ม...“คือเพชรเพริศพริ้ม...
     คือแมพิมพแหงพราววิทยาคม”     คือแมพิมพแหงพราววิทยาคม”

 โรงเรียนพราววิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดี กับ
คุณครูที่ไดรับรางวัลเกียรติคุณตางๆ ตลอดปการศึกษา 2555 ดังนี้
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 สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) รวมกับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กลุม

กัลยาณมิตรเพื่อเสริมสรางเครือขายวิถีพุทธ และเครือขายครูที่ปรึกษาโครงงาน

คุณธรรม  ไดรวมกันจัดคายโครงงานคุณธรรมฯ ระดับประถมศึกษา ในประเด็นการ

แกปญหาเหลา บุหรี่ สิ่งเสพติด ระหวางวันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ 2556 ณ วีเทรน

อินเตอรเนชั่นแนลเฮาส  จํากัด  ดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 

       โรงเรียนพราววิทยาคม  โดยคุณครูพจมาน เดชะ และคุณครูวิมล  นาวะระ 

ไดนํานักเรียน จํานวน 8 คน  เขารวมเปนกระบวนกร/พี่เลี้ยงในการจัดคายโครงงาน

คุณธรรมเยาวชนไทย  ทําดี  ถวายในหลวง (ระดับประถมศึกษา) และรวมงานศิลป

หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 62  ณ อิมแพคเมืองทองธานี  ในการนี้สํานักงาน

เครือขายองคกรลดเหลาและภาคี ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณแกนักเรียนโรงเรียน

พราววิทยาคม  ท่ีไมยุงเกี่ยวกับเหลา บุหรี่ สิ่งเสพติดทั้งปวง และเปนแกนนําในการทํา

โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง เพื่อแกไขปญหา

เหลา บุหรี่ สิ่งเสพติด ซึ่งเปนแบบประโยชนตอสังคม จํานวน 4 คน ไดแก 

 1.  นายอังณุกุล  ธนะสาร    

 2.  นางสาวขวัญชนก  แสนเกียง  

 3.  นายโกวิท  นิลาวรรณ    

 4.  นายนิติการณ  คําชัยลึก  

 และมอบเกียรติบัตร “เปนเยาวชนผูรับผิดชอบโครงงานคุณธรรมเฉลิม
พระเกียรติ ระดับประเทศ โครงการพัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ
แกไขปญหาเหลา  บุหรี่ สิ่งเสพติด” ไดแก

 1.  นายอังณุกุล  ธนะสาร    

 2.  นางสาวขวัญชนก  แสนเกียง  

 3.  นายโกวิท  นิลาวรรณ    

 4.  นายนิติการณ  คําชัยลึก  

 5.  นายไพสิฐ  อุปมา

 6.  นางสาวณัฐธิชา  มวงชุมสม

 7.  นางสาววิลาวัณย  วรรณกูล

 8.  นางสาวเยาวลักษณ  จันทรแดง

 โรงเรียนพราววิทยาคม ขอปรบมือแสดงความยินดีและขอเปนกําลังใจให

กับนักเรียนที่เปนแกนนําทุกคนใหทํางานสรางสรรคสังคมใหดีตอไป

ปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี...ปลูกเมล็ดพันธุแหงความดี...
  ดวยวิถีคุณธรรม  ดวยวิถีคุณธรรม
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งานแนะแนวงานแนะแนว
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
 1. นางสาวฉัตรพิกุล  กาศเกษม โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน (ODOD)

 2. นายพีรพล  ทนันชัย  คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมโยธา

 3. นายธีรศักดิ์  ไชยชนะ  คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมโยธา

 4. นายชลวัฒน  คําบุง  คณะวิศวกรรมศาสตร  สาขาวิศวกรรมโยธา

 5. นายจิรวัฒน  กิดา  คณะสังคมศาสตร  สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 6. นางสาวสุวนันท  ธรรมโรง  คณะวิทยาศาสตร สาขาฟสิกส วัสดุศาสตร

 7. นางสาวพิจิกาญจน  เดชะ  คณะรัฐศาสตร  สาขารัฐศาสตร

 8.  นายพลวัฒน  อินตะลอ  คณะรัฐศาสตร  สาขารัฐศาสตร

 9. นายตรง  จันทรงาม  คณะวิจิตรศิลป  สาขาศิลปะการถายภาพ

 10. นางสาวสุชาดา  ไชยรังสี  วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี  สาขาแอนนิเมชั่น

มหาวิทยาลัยพายัพ
 1. นางสาวนภาพร  ดวงบาล  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

 2. นางสาวอรพรรณ  เทพสิงห คณะศิลปศาสตร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 3. นายอนุกุล  กิดา   คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

 4. นางสาววาสิฏฐ  จันทรบุญเปง คณะบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการโรงแรม

 5. นางสาวอรณิชา  ปนปอ  คณะบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการโรงแรม

 6. นางสาวสุฑาดา  ยางไพบูลย คณะบริหารธุรกิจ สาชาวิชาการจัดการโรงแรม

 7. นางสาวอภิญญา  บุญธรรม คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร   สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
 1. นางสาวเรณู  จันออน  คณะบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ
 1. นางสาวกุลสตรี  ดวงเทศ  คณะนิเทศศาสตร  สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน

มหาวิทยาลัยขอนแกน
 1. นางสาวศิริพร  ไชยนุรักษ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 1. นางสาวอรณิชา  นามวงค  คณะศึกษาศาสตร   สาขาวิชาประถมศึกษา  

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
 1. นางสาวปาริฉัตร  ปนตะ  สํานักวิชาศิลปะศาสตร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 2. นางสาวสุพรรณี  ศรีวิชัยยศ สํานักวิชาศิลปะศาสตร  สาขาวิชาเคมีประยุกต

รายช่ือนักเรียนโควตา
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“กาวแรกที่ภูมิใจ...
   สูกาวใหมที่งดงาม”

»·Õè 10 ©ºÑº·Õè 14 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 7»‚

 หนูเปนอีกคนหนึ่งที่มีความใฝฝนอยากเปนหมอมาตั้งแตเด็ก หนูจึงตั้งใจเรียนมาตลอด 
จนกระทั่งถึงวันใกลจบ ม.6 ซึ่งเปนชวงที่ตองเตรียมตัวสอบเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา หนูไดสมัคร
โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอ หนึ่งทุน (One District One Doctor : ODOD) ซึ่งเปนโครงการที่ให
สิทธิ์แกนักเรียนที่มีภูมิลําเนาในอําเภอที่ขาดแคลนแพทย (ยกเวนอําเภอเมือง) 
 หนูผานการคัดเลือกเปน 1 ใน 21 คน ที่ไดเขาคายเตรียมความพรอม โดยทางคายจัดติวทบทวน
เนื้อหาให  พอจบจากคายก็กลับมาอานหนังสือทบทวนเนื้อหาเอง ฝกทําขอสอบ เพื่อเตรียมตัวใหพรอมที่สุด 
เมื่อถึงวันสอบหนูก็ตั้งใจทําขอสอบอยางสุดความสามารถ  
 เมื่อถึงวันประกาศผลโควตา คือวันที่ 4 มกราคม 2556  ในใจหนูมีแตความตื่นเตนและหวาดกลัว  
เวลาประมาณสิบโมงเชา พี่สาวหนูโทรศัพทมาบอกวา “ผลโควตาออกแลว” วินาทีนั้นหนูทําอะไรไมถูก  ใจ
เตนแรง  มือสั่น “พี่เห็นชื่อทรายดวย” ประโยคนี้ทําใหนําตาหนูไหล  หนูถามพี่สาววา “จริงเหรอ!! แลว
ติดคณะอะไร” พี่สาวก็บอกวา “ODOD” และนี่ก็ทําใหนําตาแหงความภาคภูมิใจไหลออกมาไมหยุด  เพราะหนู
สามารถสานฝนใหเปนจริงได  เปนกาวแรกของความสําเร็จที่คุมคากับความตั้งใจและความพยายามที่ไดทุมเท
ไป สมดังคําที่วา “ไมมีอะไรเกินกวาความพยายาม”
 หนูขอขอบพระคุณพอแม ที่อบรมเลี้ยงดูหนู ขอบพระคุณคุณครูที่เฝาสอนสั่ง ใหคําปรึกษาแกลูก
ศิษยคนนี้  และขอบคุณเพื่อนๆ ที่เปนใหกําลงัใจเพื่อนคนนี้เสมอมา 

น.ส.ฉัตรพิกุล กาศเกษม
ชั้น ม.6/1

นายธีรศักดิ์  ไชยชนะ  
ชั้น ม.6/1

 มหาวิทยาลัย จุดเริ่มตนแหงความฝนที่ใครหลายๆ คนใฝฝนที่จะกาวเขาไปในรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อ
ไลตามความฝนของตนเอง ขาพเจาก็เปนหนึ่งในนั้น และความฝนอันสูงสุดของขาพเจาคือ วิศวกร 
 ขาพเจาไดพยายามไลตามความฝนนั้นโดยการตั้งใจเรียน อานหนังสือหาความรู จดจําทุกอยางที่
อาจารยพรําสอน เพื่อใชในการสอบโควตาภาคเหนือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในวันที่ 15 และ 16 ธันวาคม 
2555 โดยใชความรูที่ไดมาตลอดเวลา 3 ปในชั้น ม.ปลาย ทําขอสอบในหองสอบอยางเต็มที่ และในวันที่ 4 
มกราคม 2556 เปนวันประกาศผลสอบ ตอนเชานักเรียนในหองพูดกันถึงแตเรื่องการประกาศผลสอบ  โดย
มีทั้งคนที่คิดวาตนติดแน ตนจะไมติด และไมแนใจวาจะติด แตถึงกระนั้นทุกคนยังคงมีความหวัง และรอคอย
การประกาศผลอยางใจจดใจจอ เวลาเพียงหนึ่งนาที นานราวกับชั่วโมง เวลาลวงเลยผานไป จนเขาสูคาบที่ 3
ของการเรียนในวันนั้น ผลของการสอบก็ปรากฏ ทุกคนตางแสดงความรูสึกที่แตกตางกัน ทั้งดีใจ และ
เสียใจ บางคนรองไห บางคนวิ่งเตนแสดงความดีใจราวกับถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่ 1
 สวนขาพเจาถึงกับอึ้ง ทึ่ง (แตไมเสียว) กับชื่อของตัวเองที่ปรากฏวาสอบผาน ทําใหขาพเจารูสึก
ตื่นเตน ดีใจเปนอยางมาก โดยที่ขาพเจาสอบติด คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา และขาพเจาขอ
ขอบพระคุณครูอาจารยทุกทาน ที่คอยพรําสอนวิชาความรูใหแกขาพเจา ขอบคุณคุณพอคุณแมที่คอยเปนกําลัง
ใจใหขาพเจาจนพบความสําเรจ็อีกกาวหนึ่งในชีวิต

 กระผม นายพีรพล ทนันชัย ชื่อเลน วิทย ผมสอบไดคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมโยธา  
ที่ผมสอบไดเพราะ ผมตั้งใจเรียนเวลาที่ครูสอน หมั่นทบทวนบทเรียนตลอด เรียนพิเศษ และที่สําคัญคือฝก
ทําโจทยใหอยางสมําเสมอ ผมขอขอบคุณคุณพอคุณแมที่คอยเปนกําลังใจใหผม และขอบคุณคุณครูที่อบรมสั่ง
สอนจนทําใหผมประสบความสําเร็จในการศึกษาไปแลวกาวหนึ่ง
     
นายพีรพล  ทนันชัย  ชั้น ม.6/1
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  เข้าเลิ็กเข้าเดิ็ก
 เขาเลิกเขาเดิก
 “เขาเลิกเขาเดิก” เปนสํานวนหนึ่งของชาวลานนา แปลเปนภาษาไทยกลางก็คือ “เขาลึกเขาดึก” ซึ่งมีความหมายวา 

ดําเนินการหรือทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตอไปเรื่อยๆ โดยไมเปนไปตามทิศทางหรือแผนการ ที่กําหนดไว  หรือ ลําเขาไป, ลวงเขาไป, พลั้งลงไป 

มีความหมายกลาง ๆ ไปจนถึงความหมายเชิงลบ เชน 

 “ปีลแลวอ้ายฅําขายเข้าได้นัก ปีลนี้เลิยกู้ธนาฅารมาหลายล้าน ซื้ปุยกับสารเฅมี“ปีลแลวอ้ายฅําขายเข้าได้นัก ปีลนี้เลิยกู้ธนาฅารมาหลายล้าน ซื้ปุยกับสารเฅมี
ใส่เข้าแหมะราก เข้าเลิ็กเข้าเดิ็กไพติกๆ”ใส่เข้าแหมะราก เข้าเลิ็กเข้าเดิ็กไพติกๆ”
 “ปแลวอายคําขายเขาไดนัก  ปนี้เลยกูธนาคารมาหลายลาน ซื้อปุยกับสารเคมีใสเขาแหมะฮาก เขาเลิ็กเขาเดิ็กไปติก ๆ”

 (ปที่แลวพี่คําขายขาวไดเงินมาก ปนี้เลยกูเงินธนาคารมาหลายลานบาท เพื่อซื้อปุยกับสารเคมีใชกับนาขาวอยางเต็มพิกัด 

ถลําลึกไปเรื่อย ๆ)

  หรืออีกความหมายหนึ่งอาจจะหมายถึงการหมกมุนหรืองมงายทําในสิ่งที่ตนเองชอบจนไมสนใจผูคนรอบขาง (บางครั้งอาจ

มีพฤติกรรมคลายคลึงกับคนเสียสติ) เชน

 “ลุงปันแปลง์ใจบํได้ ที่ป้ามา เมยรักละหีนไพ วันๆ ได้ค่าไห้ อูาเสิ้ออ กับสิ้นป้ามา มาใส่“ลุงปันแปลง์ใจบํได้ ที่ป้ามา เมยรักละหีนไพ วันๆ ได้ค่าไห้ อูาเสิ้ออ กับสิ้นป้ามา มาใส่
ทยวไพทยวมา เข้าเลิ็กเข้าเดิ็กไพติกๆ”ทยวไพทยวมา เข้าเลิ็กเข้าเดิ็กไพติกๆ”
 “ลุงปนแปงใจบได ท่ีปามา เมียฮักละหนีไป  วันๆ ไดกาไห เอาเส้ือกับซ่ินปามา  มาใสเตียวไปเตียวมา เขาเลิกเขาเดิกไปติก ๆ”

 (ลุงปนทําใจไมไดที่ปามาซึ่งเปนเมียรักของแก หนีลุงปนไป วันๆ ลุงปนจึงเอาเสื้อและผาส้ินของปามาเมียรัก มาสวมใสเดิน

ไปเดินมา)

 บางคําหรือบางสํานวนอาจไมสามารถแปลเปนภาษาไทยกลางไดลงตัว ขึ้นอยูกับบริบทและสถานการณที่เหมาะสม รวม

ไปถึงตรรกะทางความคิดและวัฒนธรรมบางอยางที่อาจจะเหมือนและแตกตางกันของชาวลานนากับคนไทยสยาม แตคุณคาของ

ภูมิปญญาที่สั่งสมมาอยางยาวนานเปนพัน ๆ ป ของบรรพบุรุษชาวลานนา ก็ยังไมลาสมัยหรือเลือนหายไปกับกาลเวลา เห็นไดชัดเจน

กับสํานวนที่วา “เขาเลิกเขาเดิก” ก็ยังสามารถใชไดจริงในชีวติ ยกตัวอยางในปจจุบันผูหลักผูใหญกลัววาเยาวชนของชาติซึ่งสวน

ใหญก็คงเปนนักเรียน เขาเหลานั้นอาจจะเกิดความเครียดในการเรียน และเห็นวาการทบทวนความรูโดยการทําการบานเปนสิ่งลา

สมัยไปเสียแลว  จึงมีนโยบายและออกขอปฏิบัติหลายอยางที่ละเลยการสรางวินัยในโรงเรียน และวินัยในการอยูรวมกัน  อนาคตก็ไม

อาจทราบไดวาเยาวชนของชาติจะ  “เขาเลิกเขาเดิก” ไปถึงขนาดไหน...??? ทั้งนี้ผูหลักผูใหญทั้งหลายควรทราบบทบาทหนาที่ที่แตก

ตางกันของ “ครู” กับ “นักเรียน” ใหมาก

“เห้ลร์หมา หมาเลยห้นา เห้ลร์ข้า ข้าหยบ์ห฿ว”“เห้ลร์หมา หมาเลยห้นา เห้ลร์ข้า ข้าหยบ์ห฿ว”
(เลนกับหมา หมาอาจจะเลียใบหนาได เลนกับคนรับใช คนรับใชก็อาจจะลองดีจับหัวเจานายไดสักวัน)

้ ็้ ็้ ็ ้้็้ ็้้ ็ ้ ็

8รค่าของต฿วเมิองแลภาษาล้านนา8รค่าของต฿วเมิองแลภาษาล้านนา
¤Ø³¤‹Ò¢Í§μ ÑÇàÁ×Í§áÅÐÀÒÉÒÅŒÒ¹¹Ò¤Ø³¤‹Ò¢Í§μ ÑÇàÁ×Í§áÅÐÀÒÉÒÅŒÒ¹¹Ò

ครูดิสกร  นินนาทโยธิน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  โรงเรียนพราววิทยาคม
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รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะ
เลิศอันดับ 1 กิจกรรม เลานิทาน

คุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 ในงาน

ศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ 

ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม     

รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม 

เลานิทานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 

ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาค

เหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม     

รางวัลระดับเหรียญทอง   กิจกรรม 

ภาพยนตรสั้น ระดับชั้น ม.4-6 ใน

งานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาค

เหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม     
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รางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม ละครประวัติศาสตร ระดับชั้น ม.4-6 ในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคเหนือ  

ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม     

นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจ – พาณิชยกรรม เขารวมงานวันผากระบอกไมไผ ประจําป 2556 วันที่ 

10 มกราคม 2556 ณ ลานอเนกประสงคสหกรณการเกษตรพราว จํากัด

นักเรียนแผนการเรียนธุรกิจ – พาณิชยกรรม เขารวมแขงขันทักษะวิชาการเทคโนเอเชีย
งานเอเชียนิทัศน ครั้งที่ 8 ณ วิทยาลัยเทคโนเอเชีย วันที่ 17 มกราคม 2556 

รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะการบัญชี  ม.ปลาย  ประเภทเดี่ยว และประเภททีม

รางวัลชนะเลิศ  การแขงขันทักษะเครื่องคํานวณไฟฟา  ม.ปลาย  ประเภทเดี่ยว และประเภททีม 
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What is AEC? ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC คืออะไร
 AEC ยอมาจาก ASEAN Economic Community หรือแปลเปนภาษาไทยวา ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคือการรวมตัวของชาติใน 

ASEAN 10 ประเทศ โดยมี ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชาและบรูไน  เพื่อใหมีผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจรวมกัน ซึ่งมีรูปแบบคลายกับกลุม Euro Zone นั่นเอง  โดยสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว  มีการเคลื่อนยาย

สินคา บริการ  การลงทุนแรงงานฝมือโดยเสรีและการเคลื่อนยายเงนิทุนที่เสรีมากขึ้น  จะสงผลใหมีผลประโยชนและอํานาจตอรองตางๆ กับคู

คาไดมากขึ้น  การนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคา

ออนไหว)
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        เตรียมความพรอมสูอาเซียน

7 วิชาชีพ ที่สามารถยายแรงงานฝมือ
อยางเสรี ในประชาคมอาเซียน

เทคนิคการเอาตัวรอดในประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน คือ ตองมีความรูภาษาอังกฤษ

โรงเรียนพราววิทยาคม...ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ไดรับเลื่อนวิทยฐานะ  ดังนี้
1. นางอัมพวัล  วิจารณ กลุมสาระฯคณิตศาสตร  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

2. นางนงคราญ  สมบุตร กลุมสาระฯภาษาไทย  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

3. นายยงยุทธ  พุทธวงค กลุมสาระฯสุขศึกษาฯ  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

4. นางมันทณี  ธนะหมี กลุมสาระฯวิทยาศาสตร  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

5. นายทวี  ทัดแพ  กลุมสาระฯสังคมศึกษาฯ  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

6. นายสุชาติ  เทพจันทร กลุมสาระฯสังคมศึกษา  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

7. นางมิ่งขวัญ  ตาตะนันท กลุมสาระฯการงานอาชีพฯ  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

8. นางวิไลวรรณ  แสงวงค กลุมสาระฯการงานอาชีพฯ  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

9. นางจําลอง  วารุกา กลุมสาระฯการงานอาชีพฯ  เลื่อนวิทยฐานะเปน ชํานาญการพิเศษ

ASEAN จะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

และมีผลจริงๆจังๆ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 ณ วันนั้น

จะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  โดยที่คุณอาจ

คาดคิดไมถึง 

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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Foreign Language 
    Department in 2011กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ

3. กิจกรรมวัน Valentine’s Day  

ใหนักเรียนทุกคนไดรวมสนุก และแสดงออก

อยางสรางสรรคโดยการจัดทําบัตรอวยพร

เนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน  ซึ่งเปนอีกหนึ่ง

ในเทศกาลยอดนิยมของคนทั่วโลก

 1. กิจกรรมวัน Christmas  จัดบรรยากาศเนื่องในวัน Christmas ภายในโรงเรียนและจัดงานวัน

Christmas โดยใหนักเรียนทุกคนมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมประเพณีที่สําคัญอยางหนึ่งของโลก

3
ให

อย

เนื

2. ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹μÃØÉ¨Õ¹ (Chinese New Year)2. ¡Ô¨¡ÃÃÁÇÑ¹μÃØÉ¨Õ¹ (Chinese New Year) จัดกิจกรรม
วันตรุษจีนหนาเสาธง โดยมีการแสดงเชิดสิงโต การแสดงรําพัด  

การใหความรูและตอบคําถามชิงรางวัลเกี่ยวกับเทศกาลวัน

ตรุษจีน ทั้งนี้เพื่อเปนการสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรมและ

ประเพณีที่สําคัญของชาวจีน

 นอกจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนแลว กลุมสาระการ
เรียนรูภาษาตางประเทศ  ยังไดจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมใหนักเรียนไดแสดงออก
ทางดานภาษาอยางสรางสรรคและแลกเปล่ียนเรียนรูดานวัฒนธรรมของชาว
ตางชาติอยางมีชีวิตชีวา โดยไดจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย เชน
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“สมเด็จพระเทพฯ..."
 เทพจากฟา มาเยี่ยมยล

 เปนบุญปกเกลาปกกระหมอม ของพสกนิกรชาวอําเภอพราว

อยางสูงยิ่ง  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น.  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ไดเสด็จโดยเฮลิคอปเตอรพระที่นั่ง

มาลง ณ โรงเรียนพราววิทยาคม เพื่อทรงปฏิบัติภารกิจที่โรงเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน เจาพอหลวงอุปถัมภ 2  โรงเรียนพราววิทยาคม นําโดยทาน
ผูอํานวยการโรงเรียนพราววิทยาคม นายนิคม สินธุพงษ และคณะผูบริหาร 

พรอมดวยคณะครู นักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม  ตลอดจนขาราชการ 

พนักงาน เจาหนาที่จากหนวยงานตางๆ และประชาชนอําเภอพราวเฝารับ

เสด็จ ณ โรงเรียนพราววิทยาคม

เ
อยางสูงยิอ

รัตนราชส
มาลง ณ

ตระเวนช

ผูอํานวย
พรอมดว

พพนักงาน 

เเสสดด็จจ ณณณณณ โโโ
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 เพียงพิศพักตรพระผองแผว...แพรวพริ้มพักตร

เจริญลักษณเจริญวัย...สมสงา

โอพระเทพฯเทพสวรรค...จากชั้นฟา

พระเมตตามาเยี่ยมยล...ชนทั่วไทย

 เพียงพระองคลงประทับ...โลกรับรื่น

แดดก็รมลมก็รื้น...พลอยชื่นไหว

ธงพลิกพลิ้วภาพพรอมเพรียง...เสียงจากใจ

นําตาใครไหลตื้นตัน...พลันพรางพราย

                 ......................

 เห็น ฮ.พระที่นั่ง...ยังเคลื่อนเคลื่อน

แลวคอยเลื่อนลาลับไป...พรากใจหาย

แหงนมองฟาเห็นเพียงฟา...นาเสียดาย

ชวงเวลาแหงความหมาย...คลายเร็วเกิน

 เสียง ฮ.พระที่นั่ง...กังวานกอง

มิเทียบเสียงขานรอง...ซองสรรเสริญ

ถวายพระพรชัย “ทรงพระเจริญ”

ตราบนานเนิ่นจะแนนหนัก...ภักดิ์บูชา

ครูเฉลิมพล  สุภา ...วาดถอยรอยคํา

“สมเด็จพระเทพฯ...เทพจากฟามาเยี่ยมยล”
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"รูแพ รูอภัย เราแขงขันน้ำ ใจ
มากกวาแขงชัยชนะ"

กิจกรรมการแขงขันกีฬาสี - กรีฑาสี
โรงเรียนพราววิทยาคม ประจําปการศึกษา 2555 

วันศุกรที่ 4 มกราคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียน

พราววิทยาคม
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เด็กหญิงณัฐธิดา  สักคำ   เด็กหญิงยศวดี  นันดี  และ เด็กหญิงรัตนา  สิทธิชัย  
 ไดรับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร    

ระดับ ม.1 - ม.3

 เด็กหญิงกรรณิการ  บุญธรรม   
 ไดเขารวม   กิจกรรมซูโดกุ    ระดับ ม.1 - ม.3

 นางสาวขนิษฐา  เครือวัง
 ไดเขารวม   กิจกรรมซูโดกุ    ระดับ ม.4 - ม.6

 กลุมสาระการเรียนคณิตศาสตร โรงเรียนพราววิทยาคม ไดนํานักเรียนเขารวมแขงขัน

ทักษะวิชาการงานศิลปหัตกรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  กลุมดอยสามหมื่น ครั้งที่ 62  ประจําปการ

ศึกษา  2555 “สุดยอดเด็กไทย มุงมั่น สรางสรรคแบบอยางดวยปญญา Supremacy with 
Grace  and  Wisdom” วันที่ 7 กันยายน 2555  ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ  จังหวัดเชียงใหม  

โดยไดรับรางวัลตางๆ ดังนี้

กลุมสาระฯ
คณิตศาสตร

เด็กหญิงณัฐฌา  เจริญพันธ
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 2 กิจกรรม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร ระดับ 

ม.1 - ม.3

นางสาวฉัตรพิกุล  กาศเกษม  
รางวัลเหรียญทองอันดับ 1  กิจกรรม
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร  ระดับ 

ม.4 - ม.6

เด็กชายวัฒนพงศ  กามูล  และ
เด็กชายศิวกร  กุณาปน  
รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 กิจกรรม

สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม GSP ระดับ ม.1 - ม.3

นายพลัฏฐ อินตะไหล และ
นายพิทักษ  คำ ทราย 

รางวัลเหรียญทองอันดับ 2 กิจกรรม

สรางสรรคผลงานคณิตศาสตรโดยใช

โปรแกรม GSP ระดับ ม.4 - ม.6

เด็กชายนครินทร วงเวียน 
ไดเขารวมกิจกรรมคิดเลขเร็ว   

ระดับ ม.1 - ม.3

นายอานนท  นิวรัตน  
ไดเขารวมกิจกรรมคิดเลขเร็ว
ระดับ ม.4 - ม.6

เด็กชายจักรพงศ คุณยศยิ่ง
และ เด็กชายอภิชาต ชัยมงคล
รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
กิจกรรม A-Math  ระดับ ม.1 - ม.3

นายวรกานต  ปนดวง    

รางวัลเหรียญทอง 
กิจกรรม A-Math  ระดับ ม.4 - ม.6
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กลุมสาระฯ วิทยาศาสต
ร

แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร 
(ระดับชาติ)

 เม่ือวันที่ 16 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2555 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร

ไดนํานักเรียนเขารวมแขงขันโครงงานวิทยาศาสตร (ระดับชาติ) เน่ืองในสัปดาหวันวิทยาศาสตร

แหงชาติ  ณ มหาวิทยาลัยแมโจ  โดยไดรับรางวัลจากการแขงขัน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทชีวภาพ

 ชื่อโครงงาน “การศึกษาการตัดแตงกิ่งตนมะมวงที่มีผลตอผลิตและการทําใหสุก

ของมะมวง”

 ผูจัดทํา   1. นายอังณุกุล  ธนะสาร  ม.5/1

  2. นางสาวอริสรา  สิงหนอย  ม.5/1

  3. นางสาวรรัชกมล  สมบูรณ ม.5/2

 ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูอาทิตย  อินทะรินทร

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญเงิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภท

วิทยาศาสตรประยุกต

 ชื่อโครงงาน “กลยุทธการลด CO2 จากทอไอเสีย”

 ผูจัดทํา 1. นางสาวนริศรา  วงคสกุล  ม.6/1

  2. นางสาวสุวนันท  ธรรมโรง  ม.6/1

  3. นางสาวอรณิชา  ปนปอ  ม.6/1

 ครูที่ปรึกษาโครงงาน  คุณครูอาทิตย  อินทะรินทร

สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติสัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
โรงเรียนพราววิทยาคมโรงเรียนพราววิทยาคม
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ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม. เขต 34
 นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม. เขต 34 วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม  อําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  ไดรับ

รางวัลเหรียญทอง จํานวน 7 รายการ คือ
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ระดับ ม.ตน 

 การสรางเกมสรางสรรคจากคอมพิวเตอร ระดับ ม.ปลาย

 การสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ตน

 การสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ตน

 การสราง Webpage ประเภท CMS ระดับ ม.ตน

 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ระดับ ม.ปลาย

 การตัดตอภาพยนตร ระดับ ม.ปลาย

ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จํานวน 1 รายการ คือ
 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ระดับ ชั้น ม.ตน

ไดรับรางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 2 รายการ คือ
 การสรางการตูนแอนิเมช่ัน (2D Animation) ระดับ ม.ตน

 การสรางหนังสืออิเลคทรอนิกส (E-book) ระดับ ม.ตน

ระดับภาคเหนือ
 นักเรียนเขารวมแขงขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 ระดับ

มัธยมศึกษา ระหวาง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป  จังหวัด

เชียงใหม  ไดรับรางวัลเหรียญเงิน จํานวน 5 รายการ คือ
 การออกแบบสิ่งของเครื่องใชดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ระดับ ม.ตน

 การสราง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.ปลาย

 การสราง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.ตน

 การสราง Webpage ประเภท CMS ระดับ ม.ตน

 การแขงขันหุนยนตบังคับมือ ระดับ ม.ปลาย

สัปดาหวันวิทยาศาสตรแหงชาติ
โรงเรียนพราววิทยาคม
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 ขาพเจานางญาณิศา  คำ ภิระ ตำ แหนง รองผูอำ นวยการโรงเรียนพราววิทยาคม  และ
คุณครูสุภาลักษณ พรหมรังสีกุล  ไดรับโอกาสจากทานผูอํานวยการนิคม สินธุพงษ  ใหไปศึกษาดูงาน  ณ 

เมืองเซี่ยเหมิน  มณฑลฝูเจี้ยน  และเมืองเฉินโจวประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแตวันที่ 16 - 23 ธันวาคม 

2555 ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานสงเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (Hanban) รวมกับสํานักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  

 การศึกษาดูงานในคร้ังนี ้ เราทั้งสองไดรับประสบการณอยางหลากหลายทั้งในดานสังคม วัฒนธรรม 

ประเพณี  การศึกษา เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ เซี่ยเหมินและเฉินโจวเปนเมืองเศรษฐกิจที่จีนไดพัฒนา

ไปอยางรวดเร็ว ทั้งเมืองมีแตตึกสูงระฟา มีการจัดระเบียบบานเมืองใหประชาชนอยูใหมหมด สวนมากจะอยูตาม

คอนโดมิเนียม  บานเรือนดั้งเดิมแทบไมปรากฏใหเห็น

  ในดานการศึกษาประเทศจีนจะใหชาวตางชาติเขามาศึกษาตอในประเทศจีน ซ่ึงมหาวิทยาลัยท่ีประเทศ

จีนเปนที่นิยมของนักศึกษาตางชาติเปนอยางมาก รัฐบาลจีนจะใหการสนับสนุนทุนการศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน 

ทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก  หรือทุนการศึกษาสําหรับอาจารย และผูบริหาร ใหมาศึกษาดูงาน อบรมภาษาจนี ณ ประเทศจีน 

 ในชวงหลายปท่ีผานมา ประเทศจีนใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาตางชาติประเทศตางๆ ซ่ึงประเทศไทย

ก็ไดรับโอกาสนั้นเชนกัน ดังนั้นจึงเปนโอกาสของนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรของไทยที่จะสามารถเรียนรูภาษา  

สังคมและวัฒนธรรมจีน  ณ ประเทศจีน   

 มีสิ่งที่นาสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ คนจีนที่มีบุตรชายมักจะไมนิยมใหเรียนตอในระดับ

มหาวิทยาลัย ซึ่งสวนใหญเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะใหไปประกอบธุรกิจหรือสืบทอดกิจการของบรรพบุรุษ 

แตถาเปนบุตรสาวจะนิยมใหเรียนตอในมหาวิทยาลัย การดํารงชีวิตของชาวจีนไมคอยเนนรูปแบบพิธีการมากนัก 

แตจะคิดและลงมือทําทันที ซึ่งสิ่งเหลานี้สงผลใหประเทศจีนพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และประเทศไทยเองคงตองปรับ

กระบวนทัศนในการพัฒนาประเทศอีกมากจึงจะกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันเราจะตองยืน

หยัดอยูใหไดดวยตนเองอยางมั่นคงและรูเทาทันสถานการณโลก จึงจะสามารถแขงขันและอยูรวมกันกับประเทศใน

ประชาคมอาเซียนไดอยางสงางาม

เรื่องเลา          จาก "จาก "เซี่ยเหมินเซี่ยเหมิน""
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กลุมสาระฯกลุมสาระฯ  ศิลปะศิลปะ 
ดนตรี ดนตรี และและนาฏศิลปนาฏศิลป

1 มิถุนายน 2555
เดินขบวนรณรงคงดสูบบุหรี่โลก

การแสดงชุดฟอนขันดอก
งานปลูกปา 80 พรรษามหาราชินี

กรรมการตัดสินทักษะศิลปะ

3 มิถุนายน 2555
งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ป 

การแสดงชุดฟอนขันดอก
งานตอนรับบริษัทซีพี

การแขงขันวาดศิลปสรางสรรค 
ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1

กรรมการตัดสิน
ทักษะศิลปะการวาดลายเสน

การแขงขันวาดเสน
ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 

โดย ด.ญ.วลัยพร ตั้งตัว

13 มกราคม 2556
งานวันเด็ก

18 มกราคม 2556
งานกีฬาสี

18 มกราคม 2556
งานกีฬาสี

การแขงขัน รําวงมาตรฐาน 
ระดับ ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรม

นักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62

งานตอนรับบริษัทซีพี

การแขงขันวาดเสน
ไดรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 1

การแขงขันภาพไทยเอกรงค
ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1

Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò ÇÇ Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç
»‚·Õè 10 ©ºÑº·Õè 14 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 19

 รายงานการแขงขันการวาดภาพงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา 34 ณ โรงเรียนแมริมวิทยาคม อ.แมริม จ.เชียงใหม วันที่ 7 กันยายน 2555

ระดับ ม.ตน
 1. การแขงขันวาดเสน ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 โดย ด.ญ.วลัยพร ตั้งตัว

ระดับ ม.ปลาย
 1. การแขงขันวาดศิลปสรางสรรค  ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 

 โดย     น.ส.ประพิมพร   คําภีระ  ม.5/6

  น.ส.ศิริลักษณ    เปงปอ   ม.5/6

  นายอุฬารพงศ    วงคสม   ม.5/6

 2. การแขงขันวาดเสน ไดรางวัลเหรียญทอง  อันดับที่ 1 

  โดย นายทักษิณ  บุญมา   ม.5/6

 3. การแขงขันภาพไทยเอกรงค  ไดรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 
  โดย  นายนครินทร  วงคกันแกว  ม.5/6
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ม.1  ทัศนศึกษา ณ สวนสัตวเชียงใหม

ม.ตน  เขาคายลูกเสือ

ม.ปลาย
กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน
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โครงการ "คุณธรรม นำ ชีวิต"

 โรงเรียนพราววิทยาคม  จัดกิจกรรมโครงการ “คุณธรรม นำ ชีวิต” 

มุงหวังใหนักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม ดําเนินชีวิตโดยการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงไปประยุกตใชและมีความรูความสามารถดานการสื่อสารพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนและ

สากล โดยแบงเปนฐานใหนักเรียนเวียนทํากิจกรรมตามฐานตางๆ ดังนี้

 ฐานที่ 1   กัลยาณมิตร

 ฐานที่ 2   จิตอาสา

 ฐานที่ 3   หลักศีลหานําพาพบธรรม

 ฐานที่ 4   ไตรสิกขา

 ฐานที่ 5   โครงงานคุณธรรม

 ฐานที่ 6   นําสูวิถีพอเพียง

 ฐานที่ 7   การเรียนรูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ฐานที่ 8   English Communication To ASEAN and World-Class Standard
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คณะครูโรงเรียนพราววิทยาคมและ
นักเรียนแผนการเรียนศิลปท่ัวไป (ธุรกิจ) 

ม.5/5, ม.6/5 ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูจังหวัด

เชียงราย ณ วัดรองขุน ทาเรือพาณิชย

เชียงแสน ชายแดน ไทย-ลาว ฝงอําเภอ

เชียงแสน  เมื่อวันเสาร ที่ 26 มกราคม 2556

แผนการเรียนธุรกิจ

นายชเนรินทร ตาสา ม.6/5 แผนการเรียนศิลป

ทั่วไป (ธุรกิจ) ไดรับคัดเลือกใหเปนนักออมทรัพยดีเดน 

ประจําป 2555 จากสหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด เมื่อวันที่ 13 

มกราคม 2556 

ธนาคารโรงเรียน

ครูจำ ลอง วารุกา เปนตัวแทนโรงเรียนพราววิทยาคม 

รับโลรางวัลโรงเรียนพราววิทยาคม สงเสริมการออมดีเดน

ประจําป 2555 จากสหกรณออมทรัพยขาราชการ

กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด เมื่อวันที่ 13 

มกราคม 2556

ครูจำ ลอง วารุกา และนักเรียนธนาคารโรงเรียน
พราววิทยาคม นํากระเชาผลไม สวัสดีปใหม 1 

มกราคม 2556 แดผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา

พราว (คุณวัชราพร ทิพยสุนทรานนท) 

ธนาคารโรงเรียนพราววิทยาคม ไดรับรางวัล

ชมเชย การประกวดธนาคารโรงเรียน กิจกรรม

สงเสริม การออมประจําป 2555 ประเภทโรงเรียน

ที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 2,000 คน

พี่เล้ียงธนาคารออมสิน สาขาพราว, ครูที่

ปรึกษางานธนาคารโรงเรียนและนักเรียนธนาคาร

โรงเรียนพราววิทยาคม รวมกิจกรรมเยาวชน

สัมพันธกับธนาคารออมสินและธนาคารโรงเรียน

ตางๆ ในเขตจังหวัดเชียงใหม ณ ไนทซาฟารี

นักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม รับเกียรติบัตร

พรอมของที่ระลึกจากผูจัดการธนาคารออมสิน 

สาขาพราว รางวัลออมทรัพย “ระดับดีเดน” 

“ระดับดี” และ “นักเรียนตัวแทนหองนําฝากเงิน

ออมทรัพย”

นายกนตธร  ลำ เจียกหอม  ช้ัน ม.5/5 รับ

เกียรติบัตรพรอมของท่ีระลึก รางวัลนักเรียนปฏิบัติ

งานธนาคาร โรงเรียนพราววิทยาคม “ระดับยอด

เย่ียม” ประจําป 2555 จากผูจัดการธนาคารออมสิน 

สาขาพราว

นายชเนรินทร  ตาสา ช้ัน ม.6/5 รับเกียรติ

บัตรพรอมของท่ีระลึก รางวัลนักเรียนออมทรัพย 

“ระดับยอดเย่ียม” ประจําปการศึกษา 2555 จาก

ธนาคารออมสิน  สาขาพราว

รองผูอำ นวยการสน่ัน นามวงศพรหม  มอบ

ของที่ระลึกแดทานผูจัดการธนาคารออมสิน 

สาขาพราว เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2556



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò ÇÇ Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç
»‚·Õè 10 ©ºÑº·Õè 14 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2555 23

ผลงาน/กิจกรรมแผนการเรียนอุตสาหรรมผลงาน/กิจกรรมแผนการเรียนอุตสาหรรม
รางวัลเหรียญทองแดง  

กิจกรรมคายลูกเสือวิสามัญรุนใหญ

 การแขงขันกิจกรรมพัฒนาผูเรียน การสรางอุปกรณเพื่อใหบริการ ระดับชั้น ม.4 - ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 

62  ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม 700 ป จังหวัดเชียงใหม  ระหวาง วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

 รายชื่อนักเรียนที่เขารวมแขงขัน
 1. นายปฏิภาณ  วงคแปง  2. นายวรพงษ  ปญญาปน  3. นายวรากร  วิกัน

 4. นายสิทธพล  บุญลือ  5. นายอภิสิทธิ์  สิงหฟู  6. นายอรรถกานต  อูปคําแดง

 ครูผูฝกสอน
 1. นายณรงคชัย  วรรณมณี  2. นายปรีชา  พูลทาจักร  3. นายแสงชัย  ภิรารักษ

โครงการคายอาสาพัฒนา  

 โครงการคายอาสาพัฒนา ประจําปการศึกษา 2555 วันที่ 11 มกราคม 2556 ของนักเรียนโรงเรียนพราววิทยาคม หลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโลหะการ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงทาสีรั้วโรงเรียนพราววิทยาคม  และพัฒนางานอาคารสถานที่

    



Ç Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò ÇÇ Ò Ã Ê Ò Ã ¾ ÃŒ Ò Ç
»‚·Õè 10 ©ºÑº·Õè 14 »‚¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 255524

“ชื่นชมผลงาน...เปดบานพราววิทยาคม”
 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556  โรงเรียนพราววิทยาคม ไดจัดกิจกรรมเปดรั้วโรงเรียน ประจําปการศึกษา 2555 “Open House 
Phraowittayakom School 55” เพื่อนําเสนอผลงานนักเรียนและครู อันเปนผลมาจากการจัดการเรียนรูและการบริหารจัดการของโรงเรียน
อยางมีคุณภาพตลอดจนจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรูความสามารถของนักเรียนเชิงประจักษใหผูปกครองและแขกผูมีเกียรติไดชื่นชม ใน
การนี้ทางโรงเรียนไดตอนรับนายอําเภอพราวคนใหม ดร.สุรชัย มณีปกรณ นายนิกร ทะกลกิจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานฯ นายสุภาพ อารามแกว นายกสมาคมผูปกครองและครูฯ ทานผูปกครองและแขกผูมีเกียรติ  และในกิจกรรมดังกลาวยังไดรับเกียรติจาก

ทานรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล  เปนประธานในพิธีเปด 
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เกี่ยววันพอ

ฉลองพัดยศวัดบานหมอ

ปลูกวันแม 

ฟอนมาลัย  งานจุลกฐิน วัด
ทุงหลวง

âÃ§àÃÕÂ¹¾ÃŒÒÇÇÔ·ÂÒ¤Á
μ íÒºÅà¢×èÍ¹¼Ò¡ ÍíÒàÀÍ¾ÃŒÒÇ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ãËÁ‹ 50190 http://pwks.ac.th

จัดประกวดสาวสวยวัยใสเซิ้งกระติ๊บ งานผากระบอก

ออมทรัพยไมไผ

ปยะมหาราช

รําส่ีภาค งานผากระบอก

ออมทรัพยไมไผ สหกรณ

การเกษตรพราว จํากัด

ฉลองพัดยศ วัดทุงหลวง

เตนกํารําเคียว งานขาวหอม
มะลิ สหกรณการเกษตรพราว 
จํากัด 2

ผาปาพระราชทาน
(องคโสมฯเสด็จ)

วันพอแหงชาติ

ฉลองพัดยศ วัดทุงหลวง

ปลูกวันแม

ฟอนนพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม  
งานจุลกฐิน วัดทุงหลวง

สวัสดีปใหมหัวหนาหนวยงาน
ราชการ

โรงเรียนพราววิทยาคม

ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ªØÁª¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸�ªØÁª¹
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